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XeniVit BIO WITAMINA C 1000 30 kapsułek
 

Cena: 11,23 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent XENICO PHARMA

Opis produktu
 

XENICO PHARMA XENIVIT BIO WITAMINA C 1000, 30 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

XeniVIT bio Witamina C 1000 to suplement diety zawierający w jednej kapsułce 1000 mg witaminy C pochodzącej z różnych źródeł
(czysta oraz naturalna witamina C).

**Składniki:**

Witamina C (kwas L-askorbinowy), hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) – kapsułka roślinna Vcaps®, ekstrakt z owoców dzikiej róży
(Rosa canina) standaryzowany na 70% witaminy C, ekstrakt z gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium) standaryzowany na 90%
bioflawonoidów, BIOPERINE® ekstrakt z czarnego pieprzu, standaryzowany na 95% piperyny.

Vcaps® to specjalistyczne, opatentowane kapsułki roślinne wyprodukowane z HPMC (celulozy roślinnej) i wody – bez konserwantów i
żelatyny. Polecane dla vegan oraz wegetarian.

**Działanie:**

XeniVIT bio Witamina C 1000 to suplement diety zawierający w jednej kapsułce 1000 mg witaminy C pochodzącej z różnych źródeł
(czysta oraz naturalna witamina C). Preparat charakteryzuje się wysoką przyswajalnością i absorpcją, zawiera unikatową kombinację
składników w postaci Formuły BRCTM, którą tworzą: witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z dzikiej róży (naturalne źródło
witaminy C) oraz ekstrakt z gorzkiej pomarańczy zawierający bioflawonoidy cytrusowe.

Witamina C pomaga w:
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•prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i nerwowego
•zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia
•utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego

Preparat szczególnie polecany w okresie jesienno-zimowym. Rekomendowany sportowcom, osobom pracującym fizycznie, narażonym
na stres i palącym papierosy.

**Zalecane spożycie:**

Zalecane dzienne spożycie: spożywać 1 kapsułkę w porze najbardziej oddalonej od posiłków zawierających owoce, warzywa lub inne
źródła naturalnej witaminy C popijając dużą ilością wody

**Wielkość opakowania:**

30 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. Adama Gdacjusza 24A
54-515 Wrocław

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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